
Тое, што гэ та вы стаў ка аб ста ля ван ня і тэх на ло гій для 

ляс ной, дрэ ва ап ра цоў чай і мэб ле вай пра мыс ло вас ці, факт 

звы чай ны. Ад нак стар шы ня аса цы я цыі дрэ ва ап ра цоў шчы-

каў кра і ны Аляк сандр Бар та шэ віч ад зна чыў важ ную асаб-

лі васць сё лет няй вы стаў кі: аб ста ля ван не і тэх на ло гіі, якія 

дэ ман стру юц ца на яе стэн дах, у асноў ным на бы ва юць пры-

ват ныя прад пры ем ствы. І вось ча му. Па яго ін фар ма цыі, 

ле тась бы ло на рых та ва на пры клад на 19 міль ё наў тон драў-

ні ны. І ўсю гэ ту ма су трэ ба бы ло пе ра пра ца ваць у вы ра бы, 

якія ка рыс та лі ся б устой лі вым по пы там у кра і не і за мя жой. 

Аляк сандр Бар та шэ віч за ўва жыў, што ў ай чын най ляс ной 

гас па дар цы пра цуе 17 ты сяч ча ла век, а ў га лі не дрэ ва-

апрацоў кі ўдвая больш. І не дзіў на, што асноў ную част ку 

мэб лі вы раб ля юць пры ват ныя ма лыя і ся рэд нія прад пры-

ем ствы. Іх ця пер ка ля 1300.

Пётр Ві цязь, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, пад крэс ліў, што 

сён ня не аб ход на на стой лі ва і мэ та на кі ра ва на імк нуц ца да 

мак сі маль на глы бо кай пе ра пра цоў кі драў ні ны. А Ігар Вой-

таў, рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэх на ла гіч на га ўні-

вер сі тэ та, у пра цяг яго дум кі ад зна чыў вя лі кую ак ту аль-

насць ука ра нен ня ў сфе ру дрэ ва ап ра цоў кі но вых энер га-

эфек тыў ных тэх на ло гій, якія пра па ноў ва юць бе ла рус кія 

на ву коў цы. Да рэ чы, на вы стаў цы мож на ўба чыць но выя 

тэх ніч ныя рас пра цоў кі па асна шчэн ні ўся го вы твор ча га 

цык ла: ад на рых тоў кі да глы бо кай пе ра пра цоў кі драў ні-

ны.

За 26 га доў вы стаў ка на бы ла аў та ры тэт у кра і не і вя до-

масць за мя жой. Сё ле та яе экс па нен та мі ста лі больш за 

100 кам па ній з 14 кра ін: Аў стрыі, Іта ліі, Гер ма ніі, Поль шчы, 

Ра сіі, Сла ве ніі, Лат віі, Літ вы, Тур цыі, Укра і ны, Шве цыі, Эс-

то ніі і ін шых. Боль шая част ка ўдзель ні каў пры еха ла з-за 

мя жы. Тра ды цый на сваю пра дук цыю прад стаў ля юць ня-

мец кія кам па ніі: GreCon, Vecoplan, Nestro Lufttechnіk, а так-

са ма Arhar engіneerіng са Сла ве ніі, Koіmpex з Іта ліі, Veіsto 

з Фін лян дыі, Ustunkarlі з Тур цыі.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.
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На прад пры ем стве шмат ува гі ўдзя-

ля ец ца ме на ві та ліч ба ві за цыі. Пас ля яе 

за вяр шэн ня тут мяр ку юць пе рай сці на 

ін шы ўзро вень кі ра ван ня пра цэ са мі. «Уся 

су свет ная эка но мі ка ру ха ец ца гэ тым кі-

рун кам, і нам не аб ход на рых та вац ца 

да чац вёр тай пра мыс ло вай рэ ва лю цыі. 

У най блі жэй шыя тры-ча ты ры га ды мы 

па він ны пе рай сці на но выя тэх на ло гіі», — 

да даў спе цы я ліст.

Штуч ны ін тэ лект 
у во да за бес пя чэн ні

Па вы шэн не элект ра спа жы ван ня па-

він на быць эфек тыў ным, сцвяр джа юць 

спе цы я ліс ты. 2,4 Гвт уста ноў ле най ма-

гут нас ці, якія кра і на атры мае ад уво ду 

АЭС, трэ ба спа жы ваць якас на і ап ты-

мі за ва на.

У са бе кош це во да за бес пя чэн ня, на-

прык лад, амаль па ло ва пры па дае на 

элект ра энер гію. Не менш важ ны склад-

нік — уплыў на функ цы я на ван не сіс тэ мы 

ча ла ве ча га фак та ру і ўзроў ню пра фе сія-

на ліз му су пра цоў ні каў. Да сяг нуць доб-

рых вы ні каў мож на за кошт змя нен ня 

па ды хо даў да кі ра ван ня тэх на ла гіч ным 

аб ста ля ван нем, а не за кошт яго за ме ны, 

упэў не ны Яў ген КЛЯ БА НАЎ, на мес нік 

ды рэк та ра ар га ні за цыі «Тэх ні кон»:

— Во да за бо ры ў во да ка на лах, з які мі 

мы пра цу ем, кі ру юц ца поў нас цю ў аў-

та ма тыч ным рэ жы ме. Апе ра тар умеш-

ва ец ца толь кі ў па за штат ных сі ту а цы ях. 

Сіс тэ ма кі ра ван ня свід ра ві на мі, вы бар 

най леп ша га рэ жы му, ды яг нос ты ка пом-

па ва га аб ста ля ван ня, пра гноз во да спа-

жы ван ня го ра да — усё гэ та ро біць аў-

та ма ты ка з вы ка ры стан нем тэх на ло гій 

штуч на га ін тэ ле кту.

Не каль кі во да за бо раў ужо асна шча ны 

са мы мі су час ны мі ра шэн ня мі, якія да-

зва ля юць апе ра та ру пры маць ра шэн ні 

з пунк ту гле джан ня не толь кі тэх на ло-

гій, але і гро шай. Вы ра ша ю чы, ад яко-

га во да за бо ру ў го рад па він на іс ці ва да, 

апе ра тар ця пер ары ен ту ец ца на тэх на-

ла гіч ныя фак та ры. А спе цы я ліс ты кам-

па ніі пра па ну юць сіс тэ му, ка лі апе ра тар 

змо жа ў рэ аль ным ча се ўба чыць яшчэ і 

кошт ва ды з пэў на га во да за бо ру і пры-

няць ра шэн не, ад куль узяць больш ва ды, 

а ад куль, на ад ва рот, менш, кі ру ю чы ся 

фі нан са вай мэ та згод нас цю.

Ка цёл для жорст кіх рэа лій
Рын ку па трэб ны ма гут ны і эка на міч-

ны ка цёл, упэў не ны Ула дзі мір СЫ СУН, 

ды рэк тар за во да ацяп ляль на га аб-

ста ля ван ня «Вік та ры». Іс ну ю чыя сён ня 

пры ла ды ма гут нас цю 300 і 500 кВт па тра-

бу юць шмат га зу на сваё функ цы я на ван-

не. Кам па нія ж рас пра ца ва ла ўні каль ны 

пра дукт — кан дэ нса цый ны га за вы ацяп-

ляль ны ка цёл ма гут нас цю 280 кВт, яко га 

ха пае для аб слу гоў ван ня 2800 м2.

Тут рэа лі за ва на прын цы по ва но вая 

ма дэль цеп ла аб мен ні ка з тру ба мі з не-

ржа ве ю чай ста лі дыя мет рам 14 мі лі мет-

раў. Та кі па мер мі ні мі зуе ад кла дан не 

со ляў ад ва ды ўнут ры тру бы і аб ляг чае 

аб слу гоў ван не, што па ляп шае цеп ла-

пра вод насць і цеп ла ад да чу і змян шае 

рас ход га зу.

Элект рон ная пла та ў кат ле — уні-

каль ная ай чын ная рас пра цоў ка, ка жа 

спе цы я ліст. Яна ство ра на спе цы яль на 

пад жорст кія ўмо вы функ цы я на ван ня не 

толь кі ў ва дзе, на сы ча най жа ле зам, але і 

пад час пе ра па даў элект рыч на га на пруж-

ван ня і ін шых ай чын ных рэа лій ра бо ты 

аб ста ля ван ня.

Тым не менш кі дац ца ма са ва за мя-

няць га за выя кат лы элект рыч ны мі, а ўсе 

да мы пе ра во дзіць на элект ра спа жы ван-

не спе цы я ліс ты не ра яць. Дар ма вой 

атам ная энер гія ад АЭС усё роў на не 

бу дзе, а вось дзе якія тэх на ло гіі вар та 

па кі нуць, а дзе эка на міч на мэ та згод ней 

за мя ніць — трэ ба вы ра шаць кан крэт на і 

ін ды ві ду аль на. Най блі жэй шыя 50 га доў 

пры род ны газ у кра і не дак лад на бу дзе 

яшчэ ак тыў на вы ка рыс тоў вац ца.

Іры на СІ ДА РОК.

Рых ту ем ся 
да 4-й пра мыс ло вай рэ ва лю цыі

Прад стаў ні кі Лунд ска га ўні вер сі тэ та (Шве-

цыя), Ін сты ту та ра дые бія ло гіі НАН, Бел гід-

ра ме та і Пе цяр бург ска га на ву ко ва-да след-

ча га ін сты ту та ра ды я цый най гі гі е ны за мя-

ра юць ра ды я цый ны фон за 30 кі ла мет раў 

ад Бе ла рус кай АЭС і ў пры гра ніч чы.

Са бра ныя ўзо ры грун ту, драў ні ны, рас лін, ва-

ды з ка ло дзе жаў, рэк і азёр, а так са ма мяс цо выя 

пра дук ты хар ча ван ня: буль бу, яб лы кі, гры бы і 

бу ра кі да ста вяць на ана ліз у Шве цыю. Ця гам 

трох-ча ты рох ме ся цаў ма тэ ры ял бу дуць вы ву чаць 

і пад рых ту юць спра ва зда чу да са ка ві ка 2020-га.

Ана ла гіч ныя экс пер ты зы ўжо не ад на ра зо ва 

пра во дзі лі ся ў ра ё не атам най стан цыі, ад нак 

мэ та гэ та га да сле да ван ня — за бяс пе чыць не-

за леж ны ма ні то рынг на ва кол ля як асно ву для 

па раў на ння і пра цяг ла га на зі ран ня ў бу ду чым, 

за ўва жыў удзель нік на ву ко ва-да след чай гру-

пы, за гад чык ла ба ра то рыі ма дэ ля ван ня і 

мі ні мі за цыі ант ра па ген ных ры зы каў Ін сты-

ту та ра дые бія ло гіі НАН Бе ла ру сі Аляк сандр 

ДВОР НІК:

— Мы пла ну ем вяр нуц ца ў Аст ра вец пас ля 

за пус ку пер ша га, а пас ля і дру го га энер га бло-

ка, каб паў та рыць вы мя рэн ні. У да лей шым мы 

хо чам рас пра ца ваць па ста ян ную пра гра му, каб 

з пэў най пе ры я дыч нас цю ра біць за ме ры ў па-

ста ян ных пунк тах.

Гру па пла нуе пра вес ці ана ла гіч ную пра гра му 

ацэн кі ра ды я цый на га фо ну і ў Літ ве, не па да лёк 

ад мя жы з Бе ла рус сю, ад нак тэр мі ны экс пе ды-

цыі па куль не вы зна ча ны.

Акра мя тра ды цый на га аб ста ля ван ня для 

вы яў лен ня ра ды я цый ных рэ чы ваў, ву чо ныя за-

дзей ні ча лі для ра бо ты ноу-хау Лунд ска га ўні вер-

сі тэ та: звы чай ную па ва ра ную соль вы ка рыс тоў-

ва юць у якас ці да зі мет раў, якія раз ме шча ны ў 

кант роль ных пунк тах ця гам пры клад на ме ся ца. 

Соль па кі да юць у спе цы яль ным кан тэй не ры, дзе 

яна мо жа на за па шваць ра дые ак тыў насць, пас ля 

ча го мож на счы таць на бы тую до зу.

Да сле да ван ні, ана ла гіч ныя тым, што ад-

бы ва юц ца ка ля Бе ла рус кай АЭС, пра хо дзі лі 

так са ма ў Шве цыі пад час бу даў ніц тва Еў ра-

пей скай кры ні цы рас шчап лен ня — шмат про-

філь на га на ву ко ва-да след ча га цэнт ра, дзе 

мо жа ад бы вац ца па тэн цый нае ўздзе ян не на 

на ва кол ле.

Іры на СІ ДА РОК.

У Ка мі тэ це дзяр жаў на га 

кант ро лю 

Ві цеб скай воб лас ці 

кан ста ту юць: дзяр жаў ная 

пра гра ма па раз віц ці 

ма ло га і ся рэд ня га 

прад пры маль ніц тва 

рэа лі зу ец ца не да стат ко ва 

эфек тыў на.

Ня даў на тэ му раз гля да лі на ка-

ле гіі, ку ды за пра сі лі чы ноў ні каў і 

кі раў ні коў струк тур, якія па він ны 

эфек тыў на рэа лі зоў ваць Дзяр жаў-

ную пра гра му «Ма лое і ся рэд няе 

прад пры маль ніц тва ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь». Старт быў да дзе ны ў 

2016-м, а ў кан цы на ступ на га го да 

трэ ба пад во дзіць вы ні кі.

Як пад крэс ліў пер шы на мес нік 

стар шы ні КДК Ві цеб скай воб лас-

ці Ула дзі мір ГА ДЗЯЦ КІ, не дзяр-

жаў на му сек та ру не аб ход на за няць 

сва бод ныя ні шы ў эка но мі цы, ства-

раць ра бо чыя мес цы, вы раб ляць 

пра дук цыю на экс парт і гэ так да-

лей. І, улас на ка жу чы, трэ ба на ла-

дзіць ры нач ныя ўза е ма ад но сі ны ў 

кра і не на ўзроў ні най леп шых су-

свет ных узо раў.

А якая кар ці на ў Пры дзвін скім 

краі сён ня?

На чаль нік упраў лен ня кант-

ро лю бюд жэт на-фі нан са вай 

сфе ры КДК Ві цеб скай воб лас ці 

Аляк сандр КА МІН СКІ на га даў, 

што ў кра і не ство ра ны дзейс ныя 

ме ха ніз мы пад трым кі і раз віц ця 

суб' ек таў ма ло га і ся рэд ня га біз-

не су. Але што год не вы кон ва ец ца 

боль шасць мэ та вых па каз чы каў. 

У пры ват нас ці, па ўдзель най ва зе 

ва ла вой да баў ле най вар тас ці, якая 

фар мі ру ец ца суб' ек та мі ма ло га і ся-

рэд ня га прад пры маль ніц тва; не за-

бяс пе ча ны рост коль кас ці за ня тых 

у не дзяр жаў ным сек та ры эка но мі кі; 

ня ма рос ту коль кас ці біз нес-струк-

тур...

Пра што ка заць, ка лі не асвой-

ва юц ца бюд жэт ныя срод кі, якія 

вы дзя ля юц ца на рэа лі за цыю пра-

гра мы пад трым кі біз не су, па коль кі 

не ўрэ гу ля ва на пы тан не крэ ды та-

ван ня. У вы ні ку за 2016—2018 га-

ды ака за на пад трым ка з бюд жэ ту ў 

па ме ры 100 ты сяч руб лёў з за пла-

на ва ных двух міль ё наў!

Кант ра лё ры звяр ну лі ўва гу на 

не да стат ко ва ак тыў ную па пу ля ры-

за цыю прад пры маль ніц тва і ін фар-

ма ван не прад пры маль ні каў-па чат-

коў цаў аб па слу гах ін ку ба та раў і 

цэнт раў пад трым кі прад пры маль-

ніц тва ў ін тэр нэ це. Да рэ чы, у па ло-

ве з дзе ся ці ін ку ба та раў і цэнт раў 

пад трым кі прад пры маль ніц тва, якія 

функ цы я ну юць, ня ма ўлас ных сай-

таў.

З-за ад сут нас ці по пы ту з бо ку 

зноў за рэ гіст ра ва ных ар га ні за цый 

суб' ек ты пад трым кі ма ло га біз не су 

ў Ві цеб ску, Ор шы і По лац ку не за-

бяс печ ва юць уцяг ван не ў гас па дар-

чы аба рот атры ма най дзяр жаў най 

ма ё мас ці. Іх дзей насць страт ная, 

на за па шва юц ца даў гі пе рад дзяр-

жаў ны мі ар га ні за цы я мі-ба лан-

сат ры маль ні ка мі. У кант роль ным 

ве дам стве вы свет лі лі і па ру шэн-

не за ка на даў ства, ка лі дзярж ма ё-

масць ін ку ба та ра мі да ва ла ся ў бяз-

вы плат нае ка ры стан не суб' ек там 

ма ло га біз не су, якія ажыц цяў ля юць 

дзей насць звыш трох га доў.

Дзярж кант ра лё ры, у пры ват нас-

ці, вы яві лі не эфек тыў нае функ цы я-

на ван не ад на го ін ку ба та ра, згод на 

з біз нес-пла нам яко га пра ду гледж-

ва ла ся ства рэн не тэх на пар ка бія-

ме ды цын скіх і ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій. Як вы свет лі ла ся, ноу-хау 

па куль што толь кі ў пла нах, як і 

рэ зі дэн ты, якія не спя ша юц ца ў ві-

цеб скую «сі лі ко на вую да лі ну».

На па ся джэн ні ка ле гіі вы пра ца-

ва ны пра па но вы па змя нен ні за ка-

на даў ства ў част цы вы да чы суб-

сі дый на раз віц цё біз не су, зме ны 

па рад ку пе ра да чы дзярж ма ё мас ці 

ў арэн ду ма ло му біз не су.

Ві цеб ска му абл вы кан ка му да ру-

ча на пры няць ме ры па па вы шэн ні 

якас ці ме ра пры ем стваў пры вы ка-

нан ні за дач дзяр жаў най пра гра мы 

«Ма лое і ся рэд няе прад пры маль-

ніц тва ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» 

на 2016—2020 га ды, пры цяг нен ні 

суб'ек таў ма ло га біз нэ су да рэа лі-

за цыі ін вест пра ек таў з вы ка ры стан-

нем дзярж пад трым кі, у тым лі ку на 

пло шчах біз нес-ін ку ба та раў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У вы ні ку за 2016—2018 га ды 
ака за на пад трым ка з бюд жэ ту 
ў па ме ры 100 ты сяч руб лёў 
з за пла на ва ных двух міль ё наў!

У по лі зро ку КДКУ по лі зро ку КДК

Вы бар на се ле на га пунк та не вы пад-

ко вы. Аг ра га ра док з'яў ля ец ца пры-

ваб най ку рорт най зо най, тут зна хо-

дзяц ца рэс пуб лі кан ская здраў ні ца, 

ма ляў ні чае во зе ра. Мно гія пы тан ні, 

якія па сту пі лі па моч ні ку Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь — ін спек та ру па 

Гро дзен скай воб лас ці, як раз і да ты-

чы лі ся ста ну аг ра га рад ка, яго доб ра-

ўпа рад ка ван ня, праб лем, якія хва лю-

юць мяс цо вых жы ха роў.

Не каль кі пы тан няў бы ло звя за на з ар га-

ні за цы яй пе ша га пе ра хо да це раз чы гун ку. 

У пры ват нас ці, з гэ тай прось бай звяр ну ла-

ся жы хар ка вёс кі Ло се ва Па рэ цка га сель-

ска га Са ве та. Па сло вах жан чы ны, гэ та 

не аб ход на, каб тра піць з вёс кі да ганд лё-

ва га цэнт ра аг ра га рад ка. Пы тан не не та кое 

прос тае, бо звя за на не толь кі з пра ект ны мі 

ўзгад нен ня мі, але і з праб ле май бяс пе кі. 

У лю бым вы пад ку зва рот не за ста нец ца 

без ува гі. Да яго вы ра шэн ня бу дуць пад-

клю ча ны як мяс цо выя ўла ды, так і чы гу нач-

ні кі. Вы зна ча ны і тэр мін — да 6 ліс та па да, 

паабя цаў Іван Лаў ры но віч.

З го ра да Скі дзе ля па тэ ле фа на ва ла Ва-

лян ці на Мі хай лаў на, якая мае праб ле мы з 

афарм лен нем зя мель на га ўчаст ка. Спра ва 

ў тым, што дом па дзе ле ны на не каль кі 

сем'яў і пра цэс спы не ны з-за спрэ чак па між 

імі. Жан чы не па тлу ма чы лі, што пы тан не 

маг чы ма вы ра шыць праз уза ем ную зго ду 

су се дзяў аль бо ў су до вым па рад ку.

З шэ ра гам пы тан няў звяр нуў ся пен сі я-

нер Ан тон Ан то на віч, не абы яка вы жы хар 

аг ра га рад ка Па рэч ча. Яго кла по ціць сі ту а-

цыя са сцё ка мі. Як па ве да міў на чаль нік 

Скі дзель ска га ЖКГ, вёс ка Ло се ва, якая 

пры мы кае да аг ра га рад ка, аб ста ля ва на 

во да пра вод най сет кай. У хут кім ча се тут 

бу дзе па бу да ва на стан цыя абез жа лез ван-

ня. Ан тон Ан то на віч агу чыў яшчэ ад но зла-

ба дзён нае пы тан не — стан во зе ра Ма лоч-

нае, якое зна хо дзіц ца ў ку рорт най зо не, 

по бач з вя до май здраў ні цай «Па рэч ча». 

Ця пер вод ны аб' ект па збаў ле ны на леж най 

ува гі, бе ра гі за рас та юць, пляж ная зо на не 

ўпа рад ка ва на.

— Я раз маў ляў з ды рэк та рам са на то-

рыя. Ду маю, што праз год-дру гі ў нас па 

гэ тай зо не бу дуць пэў ныя зру хі, — за пэў ніў 

Іван Лаў ры но віч. — Да праб ле мы да лу чац-

ца эко ла гі, каб пры вес ці во зе ра ў на леж ны 

стан, у пры ват нас ці стан ва ды, пляж най 

зо ны. Тым больш што по бач са на то рый — 

го ра даў тва раль ны аб' ект, тут па він на быць 

уся інф ра струк ту ра пры ваб ная.

Як пад крэс ліў па моч нік Прэ зі дэн та, 

агра га ра док Па рэч ча, дзе жы вуць 1600 ча-

ла век, з'яў ля ец ца пры го жай ку рорт най зо-

най. Та кія ма ляў ні чыя мяс ці ны бе ла рус кай 

глы бін кі за слу гоў ва юць асаб лі вай ува гі.

— Мая дум ка — больш ува гі звяр таць 

ме на ві та на та кія ку рорт ныя мяс ці ны, у тым 

лі ку па меж най Гро дзен скай воб лас ці, каб 

лю дзі сю ды пры яз джа лі, — ад зна чыў Іван 

Лаў ры но віч. — Ка лі ўсё пры ваб на — у ту-

рыс таў бу дуць доб рыя ўра жан ні і пра Бе-

ла русь. Тут трэ ба ўдзя ляць ува гу ме на ві та 

да ро гам, інф ра струк ту ры. Я ду маю, што 

бу дзе рас пра ца ва ны ге не раль ны план, і 

трэ ба як ма га больш срод каў уклас ці ў гэ ты 

аг ра га ра док.

Хва люе жы ха роў Па рэч ча і праб ле ма 

доб ра ўпа рад ка ван ня. Як па ве да міў Іван 

Лаў ры но віч, на 2020 год бу дзе рас пра ца-

ва на пра ект на-каш та рыс ная да ку мен та-

цыя, а на 2021 год не аб ход на пра ду гле-

дзець на гэ тыя мэ ты вы дзя лен не срод каў 

з ра ён на га бюд жэ ту. Гэ тая ра бо та бу дзе 

вес ці ся па сту по ва, але яе не аб ход на па ско-

рыць. Так са ма бы ло агу ча на пы тан не па 

на вя дзен ні па рад ку ў ляс ной зо не. У пры-

ват нас ці, га вор ка іш ла пра бы лыя вай ско-

выя выш кі, якія бы лі ўза рва ны, але так і 

за ста лі ся ля жаць не пры бра ныя. Па тра буе 

ўва гі і ва ен ны га ра док бы лой дэ сант най 

ба зы, які ця пер пус туе. Гэ ту праб ле му трэ-

ба вы ра шаць праз за ах воч ван не прад стаў-

ні коў біз не су, лі чыць Іван Лаў ры но віч.

Так са ма бы лі ўзня ты праб ле мы элект-

ра за бес пя чэн ня зя мель ных участ каў, вы-

ка ры стан ня ку рорт на га збо ру фі лі яла «Са-

на то рый «Па рэч ча» «Бе ла гразд раў ні цы», 

раз мер ка ван ня срод каў сель ска га вы ка-

наў ча га ка мі тэ та, за бес пя чэн ня арэнд ным 

жыл лём жан чы ны з ін ва лід нас цю, пра ца-

ўлад ка ван ня.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

«БОЛЬШ УВА ГІ ЎДЗЯ ЛЯЦЬ 
КУ РОРТ НЫМ ЗО НАМ»

Іван Лаў ры но віч пра вёў пра мую лі нію і пры ём 
гра ма дзян у аг ра га рад ку Па рэч ча Гро дзен ска га ра ё на

ЗА 30 КІ ЛА МЕТ РАЎ АД АЭС
Гры бы, ага род ні ну і ва ду пра вя ра юць 

на ра ды я цыю... сол лю

ЦІ НА БІ РАЕ БІЗ НЕС АБА РО ТЫ?

100 КАМ ПА НІЙ З 14 КРА ІН
Учо ра ў Мін ску ад кры ла ся між на род ная спе цы я лі за ва ная вы стаў ка 

«Дрэ ва ап ра цоў ка-2019»

У Бе ла рус кай дзяр жаў най фі лар-

мо ніі ўзяў па ча так 45-ы па лі ку 

між на род ны фес ты валь мас-

тац тваў «Бе ла рус кая му зыч ная 

во сень». Як сцвяр джа юць ар га-

ні за та ры, пра гра ма юбі лей на га 

фо ру му, які прой дзе з 24 каст-

рыч ні ка да 30 ліс та па да, на сы ча-

ная і раз на стай ная, пра сяк ну тая 

па ва гай да кла січ ных тра ды цый 

і поў ная экс пе ры мен таў.

Ад крые фес ты валь 24 каст рыч ні ка 

га ла-кан цэрт, пры мер ка ва ны да 

90-год дзя кла сі ка бе ла рус кай му зы кі 

Яў ге на Гле ба ва, з удзе лам пра фе сій-

ных і вуч нёў скіх ка лек ты ваў. 27 каст-

рыч ні ка ча кае гле да чоў іс пан скі тэ атр 

тан ца Paya's, які па ка жа ві до вішч нае 

фла мен ка ў су пра ва джэн ні го ла су, гі-

та ры і ка стань е таў. Так са ма пад час 

фес ты ва лю ў Мінск зноў пры е дзе ка-

лек тыў Rastrellі Cello Quartet — на роў-

ні са зна ка мі тым гур том Apocalyptіca 

гэ та адзін з са мых вя до мых ві я лан-

чэль ных ка лек ты ваў у све це. Спе цы-

яль на для бе ла рус кай пуб лі кі му зы кан-

ты вы ка на юць 2 ліс та па да пра гра му 

«най леп шых хі тоў», якая скла да ец ца 

з кла січ ных тво раў, му зы кі кі но, свін гу 

і ін шых яр кіх му зыч ных з'яў.

Ха ра вая му зы ка бу дзе гу чаць у Вя-

лі кай кан цэрт най за ле 17 ліс та па да: 

ан самбль «Ка мер ныя са ліс ты Мін ска» 

і Дзяр жаў ная ха ра вая ка пэ ла імя 

Р. Шыр мы су стрэ нуц ца на ад ной сцэ-

не, каб вы ка наць Мо цар та — «Рэ кві ем 

рэ мі нор» і «Сім фо нію № 40 соль мі-

нор». А на на ступ ны дзень, 18 ліс та па-

да, пры пад трым цы па соль ства Ру мы-

ніі ў Бе ла ру сі ад бу дзец ца кан цэрт пра-

слаў ле ных ру мын скіх му зы кан таў, 

скры па ча Габ ры э ля Кра і то ру і пі я ніс та 

Мі ха і ла Хо рыа.

Юбі лею ан самб ля «Пес ня ры» пры-

све ча ны кан цэрт «Не за быў нае» — 

20 ліс та па да Пётр Ял фі маў у су пра ва-

джэн ні ар кест ра вы ка нае пес ні з за ла-

то га фон ду «бе ла рус кіх The Beatles»: 

«Алек санд ры на», «За вуш ні цы», «Жу-

раў лі на Па лес се ля цяць», «Ве ра ні ка», 

«Спад чы на», «Чыр во ная ру жа» і мно гія 

ін шыя, лю бі мыя не каль кі мі па ка лен ня-

мі слу ха чоў. Да рэ чы, на кан цэр це бу дзе 

так са ма прэ зен та ва ны дыск «Повину-

ясь пе сен но му да ру», на якім са бра ны 

рэд кія за пі сы Ула дзі мі ра Му ля ві на.

У ма лой за ле 23 ліс та па да ёсць маг-

чы масць па чуць ха ра вое май стэр ства 

ка лек ты ваў з трох кра ін — Бе ла ру сі 

(«Ім пра ві за цыя» і Мін скі гос пел-хор), 

Ра сіі (гос пел-хор Open Door) і Да ніі 

(Revelatіon). 24 і 26 ліс та па да тут вы-

сту піць ар кестр «Ме та мар фо зы» пад 

кі раў ніц твам ма ла до га ды ры жо ра Паў-

ла Лю ба муд ра ва — ка лек тыў вы ка нае 

за два дні ўсе кла вір ныя кан цэр ты 

Баха.

27 ліс та па да гас цям фес ты ва лю 

зро біць па да ру нак Дзяр жаў ны ка мер-

ны ар кестр Бе ла ру сі пад кі раў ніцт вам 

Яў ге на Буш ко ва — іх аба не мент 

«Для ўсіх!» па зна ё міць шы ро кую пуб-

лі ку з твор час цю Бет хо ве на, тво ры 

яко га вы ка на юць вя ду чыя ра сій скія 

му зы кан ты.

Пад рых та ваў сваю ці ка вую пра-

гра му і тра ды цый ны «фес ты валь у 

фес ты ва лі» — між на род ныя ве ча ры 

фар тэ пі ян ных ду э таў Duettіssіmo 

прой дуць пя ты раз і тон ка, звон ка, 

вы тан ча на ды пры го жа за кры юць сё-

лет нюю «Бе ла рус кую му зыч ную во-

сень».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Раз віц цё праз іна ва цыі
Прэм' е ры Бе ла ру сі і Ра сіі зве ры лі га дзін ні кі 

па двух ба ко вых ад но сі нах 
пад час су стрэ чы ў Маск ве

Пе ра га во ры прэм' ер-мі ніст раў пра хо дзі лі на тэ-

ры то рыі іна ва цый на га цэнт ра «Скол ка ва». Да іх 

па чат ку Сяр гей Ру мас і Дзміт рый Мядз ве дзеў 

пры ня лі ўдзел у ра бо це між на род на га фо ру ма 

«Ад кры тыя іна ва цыі».

Вы сту па ю чы на ме ра пры ем стве, кі раў нік бе ла рус-

ка га ўра да ад зна чыў, што сён ня ад ток кад раў у ІT не 

з'яў ля ец ца праб ле май для на шай кра і ны. «Да нас ста-

лі вяр тац ца мно гія з тых, хто з'е хаў ра ней. А вы пуск ні кі 

з ІT-спе цы яль нас цю прак тыч на цал кам за ста юц ца ў 

кра і не. Лі та раль на на мі ну лым тыд ні Прэ зі дэнт Бе ла ру-

сі пад тры маў пра па но ву ўра да аб ства рэн ні на ба зе 

Пар ка вы со кіх тэх на ло гій ІT-уні вер сі тэ та», — пе рад ае 

сло вы Сяр гея Ру ма са Бел ТА. Так са ма ён рас ка заў пра 

ідэю ства рэн ня вен чур на га фон ду кра ін ЕА ЭС для су-

мес на га ін вес та ван ня ў стар та пы і кам па ніі.

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі звяр нуў ува гу ка лег на пос-

пе хі Пар ка вы со кіх тэх на ло гій пас ля пад пі сан ня Дэ крэ-

та аб ліч ба вай эка но мі цы: «І экс парт, і агуль ная вы руч-

ка пар ка рас туць на 30—40 % у год, — па ве да міў Сяр-

гей Ру мас. — Сё ле та экс парт ча ка ец ца ў па ме ры 

2 мільяр даў до ла раў, што з'яў ля ец ца не ма лень кай су-

май для та кой не вя лі кай кра і ны, як Бе ла русь. Па экс-

пар це соф ту на ду шу на сель ніц тва Бе ла русь ста ла 

ад ным з лі да раў Ус ход няй Еў ро пы і СНД».

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

За ка на даў цы 
аб мя ня лі ся во пы там

У Па ла це прад стаў ні коў ад бы ла ся су стрэ ча сла-

вац кіх і бе ла рус кіх пар ла мен та ры яў. З ра бо чым 

ві зі там у на шу кра і ну пры быў стар шы ня Кан сты-

ту цый на-пра ва во га ка мі тэ та На цы я наль на га са-

ве та Сла вац кай Рэс пуб лі кі Ро берт МА ДЭЙ, а так-

са ма стар шы ня Ка мі тэ та па еў ра пей скіх спра вах 

На цы я наль на га са ве та Сла вац кай Рэс пуб лі кі Лю-

баш БЛА ГА.

«Мы ста лі блі жэй і на між на род ных пля цоў ках, дзе 

ўсё час цей ра зу ме ем адзін ад на го. Лі чу, што пар ла мен-

та ры ям не аб ход на яшчэ раз уваж лі ва вяр нуц ца да тэ мы 

бяс пе кі ў рэ гі ё не, каб вы бу да ваць та кія ры ча гі і фор му лу 

ўплы ву на пра цэ сы, якія ад бы ва юц ца на кан ты нен це, 

якія са праў ды маг лі б да зво ліць уста ля ваць ста біль ны 

мір», — ад зна чыў пад час су стрэ чы на мес нік стар шы ні 

Па ла ты прад стаў ні коў Ба ляс лаў ПІРШ ТУК.

Сла вац кія пар ла мен та рыі су стрэ лі ся так са ма са 

стар шы нёй Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па 

за ка на даў стве На тал ляй ГУЙ ВІК. Яна ад зна чы ла, што 

гэ та су стрэ ча — пер шая па між про філь ны мі ка мі сі я мі. 

Бе ла рус кі бок ці ка ві лі тэ мы тра цей скіх су доў, пы тан ні, 

якія да ты чац ца раз віц ця ліч ба вай эка но мі кі і за ма ца ван-

ня та ко га па няц ця, як ліч ба вае пра ва ў гра ма дзян скім 

за ка на даў стве. Сла вац кіх пар ла мен та ры яў ці ка ві лі тэ-

мы гра ма дзян скіх ко дэк саў на шых кра ін, ме ды я цый най 

да па мо гі, су до ва га вы ка нан ня і кры мі наль на га пра ва.

Пар ла мен та рыі лі чаць, што та кія су стрэ чы да па ма-

га юць у рас пра цоў цы бу ду чых за ко на пра ек таў.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

На гэ тым но вым прад пры ем стве 

змо гуць вы пус каць да 3000 аў-

та ма бi ляў у год, што да зво лiць 

бе ла рус ка му аў та флаг ма ну 

знач на па шы рыць сваю пры-

сут насць у Паўд нё ва-Ус ход няй 

Азii. У цы ры мо нii ад крыц ця за-

во да пры няў удзел ге не раль ны 

ды рэк тар ААТ «МАЗ» Ва ле рый 

IВАН КОВIЧ.

Бе ла рус ка-в'ет нам скi за вод раз мяс-

цiў ся за 40 кi ла мет раў ад Ха ноя. На 

мес цы ры са ва га по ля пло шчай 4,5 гек-

та ра па бу да ва лi су час ныя збо рач ныя 

цэ хi, да па мож ныя па бу до вы i ад мi нiст-

ра цый ны бу ды нак з тэ нiс ным кор там i 

аль тан кай. Уз во дзi лi аб' ек ты па фэн-

шуй, а ўздоўж комп лек су на ват вы ка-

па лi ва да ём i вы са дзi лi дрэ вы. Пра ду-

гле дзе лi i свя тое мес ца як да нi ну мяс-

цо вым тра ды цы ям. Пра ект за во да быў 

рас пра ца ва ны Мiн скiм аў та за во дам, а 

ўва со бiць яго ў жыц цё да па ма га лi в'ет-

нам скiя пад рад чы кi.

Збор кай бе ла рус кiх гру за вi коў з 

в'ет нам скiм «гра ма дзян ствам» зой-

мец ца су мес нае прад пры ем ства MАZ 

Аsiа. Парт нё рам Мiнск ага аў та за во да 

вы сту пi ла в'ет нам ская кам па нiя АuViеt 

Industrу, якая мае пос пех у рэа лi за цыi 

аў то бу саў МАЗ, са ма зва лаў Бе лАЗ i 

кам плек таў «Бел шы ны». В'ет нам цы 

сфар мi ра ва лi 70 % ста тут на га фон ду, 

а МАЗ па крыў сваю до лю ў 30 % тэх-

на ло гi я мi i тэх нi кай.

«Ства рэн не збо рач на га прад пры-

ем ства — сур' ёз ны крок на су страч 

спа жыў цам у рэ гi ё не. Ад нак нам яшчэ 

толь кi трэ ба бу дзе за ва я ваць iх да вер 

да аў та ма бi ляў пад брэн дам МАЗ, якiя 

збi ра юц ца на су мес ным прад пры ем-

стве ў В'ет на ме. Для гэ та га ў най блi-

жэй шай перс пек ты ве за вод па вi нен 

вый сцi на поў ную ма гут насць, асво iць 

вы пуск но вых ма дэ ляў аў та тэх нi кi i 

ажыц ця вiць маш таб ную ла ка лi за цыю 

кам па не нтаў», — пад крэс лiў ген ды-

рэк тар Ва ле рый Iван ко вiч.

Пра дук цый насць за во да — ты ся чы 

гру за вi коў у год. На пер шым эта пе тут 

бу дуць збi раць восем ма дэ ляў аў та тэх-

нi кi МАЗ, якiя ўжо адап та ва ныя пад 

па тра ба ван нi тэх нiч ных рэг ла мен таў 

В'ет на ма. Ся род аў та ма бi ляў — вя лi кiя 

i ма лыя са ма зва лы, ця га чы для пор та, 

даў га баз ныя гру за вi кi i ша сi для спец-

тэх нi кi. Тэх на ло гii iх вы пус ку тут асвоiлi 

ў поў ным аб' ёме.

У бу ду чы нi збi ра юц ца па шы раць 

ма дэль ны шэ раг i ска рэк ту юць яго з 

улi кам па трэб рын ку. Так, у В'ет на ме 

пла ну ец ца вы пус каць пра ва руль ныя 

гру за вi кi. Акра мя та го, вя дуц ца пе ра-

гаворы з вы твор ца мi над бу доў, якiя 

мож на ўста ля ваць на ша сi МАЗ. Па-

ра лель на ла ка лi зу юць вы твор часць 

да 40 %. Акра мя мяс цо вай звар кi 

i афар боў кi, спе цы я лiс ты вы ву ча юць 

маг чы мас цi вы ка рыс тоў ваць шкло, 

шы ны, аку му ля та ры i кан ды цы я не ры 

в'ет нам скай вы твор час цi. Праў да, пры 

ўмо ве, што яны бу дуць вы лу чац ца вы-

со кай якасцю.

Са бра ныя гру за вi кi бу дуць да ступ-

ныя не толь кi ў В'ет на ме. Iх бу дуць па-

стаў ляць i на iн шыя рын кi аса цы я цыi 

кра iн Паўд нё ва-Ус ход няй Азii. Пер шыя 

па куп нi кi знай шлi ся яшчэ за доў га да 

за пус ку за во да.

«Рын кi Паўд нё ва-Ус ход няй Азii ва-

ло да юць вы со кiм уз роў нем аба ро не-

нас цi. Ства рэн не ўлас най збо рач най 

вы твор час цi за бяс пе чыць кан ку рэн та-

здоль насць ма заў скай тэх нi кi ў рэ гi ё-

не. Гэ та вель мi перс пек тыў ны пра ект, 

якi да зво лiць МА Зу за ма ца вац ца на 

маш таб ных рын ках Паўд нё ва-Ус ход-

няй Азii. На ша мэ та — атры маць ста-

тус за во да з най леп шай якас цю ся род 

усiх аў та вы твор цаў у рэ гi ё не», — пры-

знаў ся Ва ле рый Iван ко вiч.

Рэа лi за цыi пра ек та па пя рэд нi ча лi 

па гад нен не аб зо не сва бод на га ганд-

лю па мiж аса цы я цы яй i В'ет на мам i 

пра та кол па мiж ура да мi Бе ла ру сi i 

В'ет на ма аб пад трым цы вы твор час цi 

ма тор ных транс парт ных срод каў. Вя-

лi кую ро лю тут ады гра лi раз вiц цё бе-

ла рус ка-в'ет нам скiх ад но сiн i ак тыў-

насць дзе ла во га парт нё ра.

Сяр гей КУР КАЧ.

«ЗУБ РЫ» Ў ТРО ПI КАХ
У В'ет на ме ад кры лi за вод па збор цы гру за вi коў МАЗ

Фес ты ва лімФес ты ва лім ЧАС СЛУ ХАЦЬ МУ ЗЫ КУ
Фо

та
 Б
ел
ТА

.


